
رسائل سياسية
االستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ في مصر ٢٠٥٠

 تلتزم مصر بدورها في التصدي الي  و التكيف مع ا�ثار السلبية لتغير المناخ باعتبارها ذات قابلية شديدة 
للتأثر بهذة االزمة العالمية

 تساهم مصر بنسبة %0.61  فقط من اجمالي انبعاثات غازات االحتباس الحرارى العالمية بينما تعتبر من اكثر
 البالد عرضة لمخاطر تغير المناخ و من اهمها: ارتفاع منسوب سطح البحر، تهديد االمن المائي والغذائي والزراعي،

االثار السلبية علي صحة المواطن المصري وخصوصا المرأة

اولوية االستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ تكمن في ضمان جودة حياة المواطن المصرى
 رؤيتها تنص علي: التصدي بفاعلية �ثاروتداعيات تغيرالمناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري،

 وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو االقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز
ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ

اعدت االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بناءا علي التزامات عالمية وتشريعات وطنية
 صادق البرلمان المصري في عام  2017 علي اتفاق باريس لتعزيز العمل العالمي للتصدي لتغير المناخ. ومن هذا

 المنطلق اعدت مصراالستراتيجية الوطنية لتغييرالمناخ في مصر 2050 ا لتي تعتبراول استراتيجية وطنية شاملة
 قائمة علي اطار دستوري و تشريعي مصري ونهج تشاوري. االستراتيجية تأخذ في ا½عبار اهم محاور استراتيجية

 التنمية المستدامة - رؤية مصر2030  واالستراتيجيات والخطط القطاعية وخالصة تحليل نقاط قوة وضعف وفرص
وتهديدات مشهد ادارة تغير المناخ في مصر

الهدف االول - تحقيق نمو اقتصادي مستدام و خفض االنبعاثات في مختلف القطاعات 
 سيتحقق من خالل زيادة حصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة في مزيج الطاقة الوطني، خفض
 االنبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود االحفوري، تعظيم كفاءة الطاقة وتبني اتجاهات االستهالك واالنتاج

المستدامة للحد من انبعاثات من االنشطة االخري غير المتعلقة بالطاقة

 الهدف الثاني - بناء المرونة والقدرة علي التكيف مع تغير المناخ وتخفيف ا�ثار السلبية المرتبطة بتغير 
 المناخ

 سيتحقق من خالل حماية المواطنين من ا�ثار الصحية السلبية لتغيرالمناخ، تقليل الخسائر واÅضرار Åصول الدولة
 والنظم البيئية، الحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغيرالمناخ، بنية تحتية وخدمات مرنة في مواجهة تغيرالمناخ،

 الحد من مخاطر الكوارث، الحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها، تعزيز اعتبارات االستجابة الخاصة بالمرأة
لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ



الهدف الثالث - تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ
تحسين االستراتيجية،  اÅهداف  تحقيق  أجل  من  المصلحة  أصحاب  ومسؤوليات  أدوار  تحديد  خالل  من   سيتحقق 
إصالح المناخي،  التمويل  وفرص  االستثمارات  من  المزيد  لجذب  المناخ  تغير  بإجراءات  الخاص  مصرالدولي   ترتيب 
تعزيز معه،  والتكيف  المناخ  تغير  آثار  من  للتخفيف  المطلوبة  التدخالت  الستيعاب  الالزمة  القطاعية   السياسات 

  الترتيبات المؤسسية وا½جرائية والقانونية مثل نظام الرصد وا½بالغ والتحقق

 الهدف الرابع - تحسين البنية التحتية لتمويل اÅنشطة المناخية
التمويل �ليات  الترويج  الخضراء،  االئتمان  وخطوط  المحلية،  الخضراء  المصرفية  لÑعمال  الترويج  خالل  من   سيتحقق 
والترويج المناخية  اÅنشطة  تمويل  في  الخاص  القطاع  مشاركة  التكيف،  ½جراءات  اÅولوية  تعطي  التي   المبتكرة 
 للوظائف الخضراء، التوافق مع ا½رشادات التوجيهية لبنوك التنمية متعددة اÅطراف لتمويل اÅنشطة المناخية، البناء

على نجاح برامج تمويل اÅنشطة المناخية الحالية

 الهدف الخامس - تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير
المناخ

 سيتحقق من خالل تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، تسهيل
 نشرالمعلومات المتعلقة بالمناخ وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، زيادة الوعي بشأن تغير

المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة مثل صانعي السياسات/ متخذى القرار، والمواطنين، والطالب

 ستتبني مصر توجهات عامة في شتي المجاالت لتعزيزدورها الريادي في مجال العمل المناخي علي
المستوي االقليمي والعالمي

 تشمل التوجهات تخطيط متكامل بين االستراتيجيات الوطنية والقطاعية، دمج اجراءت التغير المناخي
 ومعاييراالستدامة والتعافي االخضر في التخطيط الوطني واعداد الميزانية، دمج التكيف والمرونة في مشروعات

 البنية التحتية، االستفادة من فرص التمويل العالمية، استغالل البنية التحتية الحالية لتنفيذ مشروعات تغير المناخ،
 تعزيز تنافسية السوق والتنوع االقتصادي وخلق فرص عمل خضراء، تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد اÅطراف مع دول

العالم ومؤسسات التمويل والوكاالت الدولية

 تحتوي ا½ستراتيجية علي برامج التكيف والتخفيف حتى عام  2050 في كل القطاعات من اهمها الطاقة
والنقل والزراعة و الموارد المائية

 يقدر إجمالي تكلفة برامج التخفيف حوالي 211 مليار دوالر، بينما يتراوح إجمالي تكلفة برامج التكيف 113ملياردوالر حتى
   عام 2050

  تملي االستراتيجية نظام مراقبة وتقييم دقيق 
 حيث يربط النظام بين ا½طار المؤسسي الحالي ½دارة تغير المناخ في مصر وا½طار المؤسسي القائم للنظام الوطني

للرصد وا½بالغ والتحقق لتغيرالمناخ لضمان فاعلية واستدامة ونجاح تنفيذ االستراتيجية


